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OBWIESZCZENIE
Mając

na

uwadze

art.

49

ustawy

Kodeksu

Postępowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74
ust.

3

ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2020 r. na żądanie Pana Adama
Zajkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 52 m 3 na
terenie istniejącej rozlewni gazu zlokalizowanej na działkach nr 1/1 i 1/12
położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Dębowina.
Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą
zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Łapach przy ulicy Sikorskiego
24, w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

Sprawę prowadzi:
Insp. Teresa Kiejzik
tel. 85 - 715 22 51 w. 306

Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Łap; adres: Urząd
Miejski w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, tel. 85 715 22 51.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pod numerem telefonu: 85 715 22 51 wew. 108 lub pod adresem e-mail:
iod@um.lapy.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w
celu przeprowadzenia postępowania, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
4) Dane osobowe nie będą ujawnione innym odbiorcom niż uprawnieni na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym zostały powierzone do przetworzenia.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wynikający z przepisów
prawa dotyczących archiwizacji.
6) Przysługuje Panu/Pani prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do dostępu do
własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
7) Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter
obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag i wniosków.
9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

